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Η ιδέα..  
Ανάγκη ψυχαγωγίας 
Δημιουργία βιωματικών 

εμπειριών 
Εκπαίδευση σε κοινωνικές 

δεξιότητες 
Εκπαίδευση σε κοινωνικά 

κατάλληλες συμπεριφορές 
Παιχνίδι ρόλων σε θέσεις 

εργασίας 
Κοινή δράση συλλόγου μέσα 

από τη διαθεματικότητα 
Κοινωνική ένταξη 

 



Ας το δοκιμάσουμε.. 

• 2 ΤΑΙΝΙΕΣ 

• Πιλοτική εφαρμογή σε 2 φάσεις 

Α. Διερευνητική – πειραματική 

Β. Ανάθεση ρόλων στους μαθητές & 
εκπαιδευτικούς 



Μελλοντικός στόχος... 

Το βίωμα μιας πραγματικής συνθήκης 
κινηματογράφου! 





«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» 

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ  
THE PRINCESS AND THE FROG 
των Ρον Κλέμεντς, Τζον Μάσκερ 
 
Υπόθεση: Όλοι γνωρίζουν το κλασικό παραμύθι της 
πριγκίπισσας που ανακαλύπτει τον αληθινό έρωτα 
φιλώντας ένα βάτραχο. Στην περίπτωσή μας βέβαια τα 
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά... Γιατί μπορεί το 
όμορφο κορίτσι από τη Νέα Ορλεάνη να φιλάει το 
βάτραχο, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή για μια 
ξεκαρδιστική περιπέτεια στους βαλτότοπους της 
Λουϊζιάνα. Αμέτρητες εκπλήξεις συναντούν το χιούμορ, 
τη συγκίνηση, τη μελωδία και το συναίσθημα και τελικά 
ο έρωτας βρίσκει το δρόμο του ανάμεσα σε μια 
πριγκίπισσα κι ένα πριγκιπόπουλο, ανάμεσα σε δύο 
βατράχια, ακόμα και ανάμεσα σε μια πυγολαμπίδα και 
το αντικείμενο του πόθου της. 



«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» 



πρόσκληση 

εισιτήρια 

θέσεις 





«Μπαμπούλας Α.Ε.» 

Ο Μάικ και ο Σάλι είναι δύο από τα τέρατα που 
δουλεύουν στην Monsters Inc, μια εταιρεία που 
παράγει ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας κραυγές μικρών 
παιδιών. Οπως λέει και το διαφημιστικό σποτάκι της 
εταιρείας, «τρομάζουμε (τα παιδιά) επειδή 
νοιαζόμαστε»... Σε μία από αυτές τις καταστάσεις, ένα 
παιδί από αυτά που έχουν αναλάβει τα τέρατα να 
τρομάξουν ξεφεύγει μέσα στην εταιρεία και προκαλεί 
μεγάλο πανικό, διότι «ως γνωστόν» τα ανθρώπινα 
παιδιά είναι τοξικά και ένα άγγιγμά τους σε κάποιο 
τέρας μπορεί να αποβεί ακόμα και θανατηφόρο. Πριν 
περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, και ενώ η ΥΕΠ 
(Υπηρεσία Εντοπισμού Παιδιών) αναζητεί τα ίχνη του 
παιδιού, ο Μάικ και o Σάλι βρίσκονται ανακατεμένοι σε 
αυτήν την υπόθεση. Ενώ προσπαθούν να βρουν ένα 
τρόπο να στείλουν τη Μπου πίσω στον «κόσμο» της, 
ανακαλύπτουν ότι τελικά μπορεί και να μην είναι μία 
«μηχανή που σκοτώνει»... 



«Μπαμπούλας Α.Ε.» 

εισιτήριο 

  



Πώληση - Αγορά 



Πώληση - Αγορά 



Ρόλοι.. 



Ρόλοι.. 





Ποπ Κορν ! 



Εικονογράφηση 



Εικονογράφηση 



Εικονογράφηση 



Εικονογράφηση 



Εικονογράφηση 







Δραματοποίηση! 



Αυτόγραφα 
ηρώων 



It’s show time! 



It’s show time! 



Ευχαριστούμε! 

Τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, 

τη Διευθύντρια & τον Υποδιευθυντή μας 

καθώς και όλο τον σύλλογο διδασκόντων 

του ΕΕΕΕΚ Έδεσσας 

που συνέβαλαν 

στην υλοποίηση της ιδέας! 



Ευχαριστούμε! 

 

 

Σοφία Ράμμου 

Ρένα Γρηγοριάδου 


